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ՀԿՀ 2021Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

2021թ. ամբողջ ընթացքում Հայաստանում կանանց հիմնադրամը (ՀԿՀ) 

շարունակել է իր հիմնական առաքելությունը՝ Հայաստանում ֆեմինիստական 

ֆիլանթրոպիայի և ֆեմինիստական շարժման զարգացում՝ միաժամանակ հաշվի 

առնելով նաև հետպատերազմական շրջանի կարիքները և ռեսուրսներ 

տրամադրելով դրանց ուղղությամբ:  

Ըստ այդմ՝ 2021թ. ընթացքում Հիմնադրամը հայտարարել է դրամաշնորհի 6 

մրցույթ հետևյալ ուղղություններով. 

 Սեռական և վերարտադրողական առողջություն և իրավունքներ, 

 Ֆեմինիստական ֆիլանթրոպիայի ուղղությամբ հետազոտություններ, 

 Կանանց տնտեսական կայունության ապահովման և բիզնես ծրագրերի 

աջակցման հնարավորություն, 

 Ֆեմինիստական արվեստի և ֆեմինիստական միջոցառումների 

կազմակերպման խթանում, 

 Կանանց և աղջիկների ստեղծարար գաղափարների խթանում, 

 STEM (գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն և 

մաթեմատիկա) ոլորտի կանանց ու աղջիկների գաղափարների 

խրախուսում: 

Ընդհանուր առմամբ՝ նշված դրամաշնորհի մրցույթների ժամանակ ստացվել է 

202 հայտ և տրամադրվել 51 դրամաշնորհ կանանց կազմակերպություններին, 

նախաձեռնող խմբերին կամ անհատներին՝ յուրաքանչյուրը 500-5000 եվրոյին 

համարժեք դրամի սահմաններում: Ամբողջ 2021թ. տրամադրած ֆինանսական 

աջակցությունը կազմել է ավելի քան 43 մլն ՀՀ դրամ (≈ 87.000 դոլար):  

Բացի դրամաշնորհի ծրագրերից՝ Հիմնադրամն իր գործընկերուհիների համար 

կազմակերպել է նաև կարողությունների զարգացման շուրջ 12 դասընթացներ 

հետևյալ թեմաներով. 

 Ինքնախնամքի և բարօրության եռօրյա հանդիպումներ, 

 Անձնային աճին նվիրված հոգեբանական հանդիպումների շարք, 

 Կանանց իրավունքների թեմայով 6-օրյա դասընթացներ, 
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 ՀԿՀ եռօրյա դասընթացներ, 

 Բանավոր պատմությունների հավաքագրման ֆեմինիստական մեթոդի 

վերաբերյալ վերապատրաստում, 

 Ֆինանսական հաշվետվության հմտություններ, 

 Ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման հմտություններ, 

 Բիզնես գաղափարի զարգացման և բիզնես մոդելավորման 

դասընթացներ, 

 Հետազոտությունների սոցիոլոգիական մեթոդների վերաբերյալ 

հանդիպում, 

 Համակցված անվտանգության թեմայով հանդիպում: 

Տարվա ընթացքում հասցրել ենք նաև մի քանի հանդիպում կազմակերպել մեր 

գործընկերուհիների հետ, ծանոթանալ նրանց կարիքներին, քննարկել ընթացիկ 

հարցերը: Բացի այդ՝ իրականացրել ենք ծրագրերի գնահատման մոնիթորինգային 

այցեր դեպի ՀՀ մարզեր՝ տեղում մասնակցելու մեր գործընկերուհիների ծրագրերին և 

ծանոթանալու դրանց ընթացքին:  

2021թ.-ի ընթացքում շարունակել ենք նաև մեր թեմատիկ ուղիղ եթեր-

քննարկումները, իրականացրել ենք 2 օնլայն արշավ, որից մեկը՝ դրամահավաքի 

(դեռևս ընթացքի մեջ է), կատարել ենք ուսումնական այց, ամփոփել ենք Հիմնադրամի 

գործունեության 3 տարին, հրատարակել ենք ֆեմինիստական ֆիլանթրոպիայի 

թեմայով հոդվածների ժողովածու՝ մեր միջազգային քույր հիմնադրամների հետ 

համագործակցությամբ, ինչպես նաև նոր գործընկերներ ենք ձեռք բերել, որոնց հետ 

համագործակցությունը կսկսենք 2022թ. հունվարից:  

Վերոնշյալ գործունեության բոլոր կետերի մանրամասները կգտնեք այս 

ամփոփման մեջ: Շնորհակալ ենք մեզ հետևելու, մեզ հետ համագործակցելու և մեր 

կողքին լինելու համար: 

Հարգանքներով՝ 

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի թիմ 
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ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐՆ՝ ԸՍՏ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
 

Սեռական և վերարտադրողական առողջություն և իրավունքներ 

 

ՀԿՀ-ն տարին սկսել է Սեռական և վերատադրողական առողջության և 

իրավունքների թեմայով դրամաշնորհի մրցույթի հայտարարությամբ, որի 

արդյունքներն ամփոփվեցին մարտ ամսին, և ընտրված 12 ծրագրերը 1000 դոլարին 

համարժեք դրամական աջակցություն ստացան: Ընտրված ծրագրերը տարբեր 

բնույթի էին՝ մարզաբնակ կանանց համար թեմատիկ հանդիպումներ 

մասնագետների հետ, դեռահաս աղջիկների և նրանց ծնողների համար հատուկ 

դասընթացներ, այդ թվում՝ Արցախից տեղահանված աղջիկների մասնակցությամբ, 

հաշմանդամություն ունեցող կանանց վերարտադրողական առողջության 

վերաբերյալ խնդիրների հետազոտություն, եզդիական համայնքի կանանց և 

աղջիկների համար իրազեկման հանդիպումներ, դաշտանադադարի մասին 

կարճամետրաժ ֆիլմի նկարահանում և այլն:  

 

 

https://womenfundarmenia.org/%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%ab-%d5%b4%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9-%d5%bd%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%87-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%bf/?lang=hy&fbclid=IwAR1KKvbQIT6o3Z0b3g0Kl02xX2KGH5vcJLljYNAaC7yiev08uKLPoWeCO_w
https://womenfundarmenia.org/%d5%bd%d5%be%d5%a1%d5%ab-%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b4%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82/?lang=hy&fbclid=IwAR25YqS_-Whkd5Xp_pipSHRFKXpLKdHlT2UEaRTJSleuwq-wZWnH5UcA8mI
https://www.youtube.com/watch?v=5nzetarncMQ
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Դեկտեմբեր ամսին վերոնշյալ 12 ծրագրերից 3-ը ստացան հավելյալ 1000-ական 

դոլարի աջակցություն՝ շարունակականություն ապահովելու համար: Ընդհանուր 

առմամբ՝ այս թեմայով 2021թ.-ի ընթացքում տրամադրվել է 15 դրամաշնորհ: 

 

Ֆեմինիստական ֆիլանթրոպիայի թեմայով հետազոտություններ 
 

Ապրիլ ամսին ՀԿՀ-ն հայտարարեց ֆեմինիստական ֆիլանթրոպիայի թեմայով 

հետազոտական դրամաշնորհի մրցույթ: Դրա նպատակն էր նպաստել Հայաստանում 

ֆեմինիստական ֆիլանթրոպիայի թեմայով ուսումնասիրությունների տարածմանը, 

որը Հիմնադրամի ռազմավարական ուղղություններից է: Մրցույթի արդյունքում 

ընտրվեցին 4 հետազոտողների գաղափարները, որից մեկը՝ թարգմանություն: 

Հետազոտություններից երկուսն արդեն Հիմնադրամի կայքում են. 

 Սիպիլը որպես ֆեմինիստ ֆիլանտրոպիստ և նրա «Ազգանվեր 

հայուհյաց ընկերությունը», 

 Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանի ֆիլանտրոպիստական 

գործունեությունը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին: 

3-րդ հետազոտությունը, ինչպես նաև ֆեմինիստական ֆիլանթրոպիայի 

թեմայով թարգմանված գիրքը շուտով նույնպես հասանելի կլինեն կայքում: Վերոնշյալ 

հետազոտությունները հոդվածի տեսքով ընդգրկված են նաև ՀԿՀ կողմից 

հրատարակված հոդվածների ժողովածուի մեջ: Այն կոչվում է «Ֆեմինիստական 

ֆիլանթրոպիա.դիմադրության պատմությունները»: Դրա ստեղծմանը նպաստել են 

ՀԿՀ քույր հիմնադրամներն աշխարհի տարբեր երկրներից՝ ներառյալ Գերմանիա, 

Վրաստան, Սերբիա, Նիդեռլանդներ, Ֆիջի, Իսպանիա: Հոդվածներն անգլերեն լեզվով 

են: Դրանցում մենք և մեր գործընկերուհիները ներկայացնում ենք ֆեմինիստական 

ֆիլանթրոպիայի հետ մեր փորձառությունները, բոլոր այն խնդիրները, որոնց 

բախվում ենք մեր աշխատանքում: Կարդալ կարող եք այստեղ:  

https://womenfundarmenia.org/%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%ab-%d5%b4%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9-%d6%86%d5%a5%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%86%d5%ab/?lang=hy&fbclid=IwAR2DVrkWhoj-kY_FnMaHyMYwROaorAqg9308nQ5TKl5GsunPIYFIWumocxc
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2867059483609077
https://womenfundarmenia.org/wp-content/uploads/2021/10/%D6%87-%D5%B6%D6%80%D5%A1-%D4%B1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B0%D5%B5%D5%A1%D6%81-%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8.pdf
https://womenfundarmenia.org/wp-content/uploads/2021/10/%D6%87-%D5%B6%D6%80%D5%A1-%D4%B1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B0%D5%B5%D5%A1%D6%81-%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8.pdf
https://womenfundarmenia.org/wp-content/uploads/2021/11/%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D4%BB%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B0%D5%AB-%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B4-%D4%B9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D6%86%D5%AB%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-2.pdf
https://womenfundarmenia.org/wp-content/uploads/2021/11/%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D4%BB%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B0%D5%AB-%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B4-%D4%B9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D6%86%D5%AB%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-2.pdf
https://womenfundarmenia.org/wp-content/uploads/2021/12/WFA_FP_Final_16.11.pdf
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Կանանց տնտեսական կայունության ապահովում 

 

Ապրիլ ամսին ՀԿՀ-ն առաջին անգամ հայտարարեց ևս մեկ դրամաշնորհի 

մրցույթ, որի ուղղությունն էականորեն տարբերվում էր մինչև այժմ ունեցած 

աշխատանքային ուղղություններից: Այդ դրամաշնորհի նպատակն էր աջակցել 

կանանց բիզնես նախաձեռնություններին՝ ապահովելու նրանց տնտեսական 

կայունությունը, նպաստելու աղքատության հաղթահարմանը և սահմանամերձ 

շրջաններում կանանց կարողությունների զարգացմանը: Հիմնադրամը ստացավ 86 

հայտ, որից ընտրվեց 8-ը: Այդ թվում՝ մանկական ժամանցային կենտրոն՝ երիտասարդ 

մայրիկներին աշխատատեղով ապահովելու համար, բռնության ենթարկված և 

տեղահանված կանանց խմբի համար ձեռագործության դասընթացներ, 

երիտասարդական կենտրոնի ինքնաֆինանսավորումն ապահովող հյուրատուն-

տնակի ձեռքբերում, աջակցություն կանանց համայնքային կոոպերատիվին, 

պրոբացիայի կին շահառուների համար մասնագիտական զարգացման 

դասընթացներ, խելացի ջերմատան հիմնում, խոցելի խմբերի կանանց բիզնես 

գաղափարների աջակցություն:  

 

https://womenfundarmenia.org/%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%ab-%d5%b4%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9-%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%82/?lang=hy&fbclid=IwAR3oIb8oH6PVvUf6VdlmrI85gyHZEHMPcJ9RbIsd2REg7LWd3MKsgxYT-0Y
https://womenfundarmenia.org/%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%ab-%d5%b4%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9-%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%82/?lang=hy&fbclid=IwAR3oIb8oH6PVvUf6VdlmrI85gyHZEHMPcJ9RbIsd2REg7LWd3MKsgxYT-0Y
https://womenfundarmenia.org/%d5%bf%d5%b6%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82/?lang=hy
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Կանանց ստեղծարար գաղափարների խրախուսում 
 

Ապրիլ ամսվա 3-րդ դրամաշնորհի մրցույթը կանանց ստեղծարար 

գաղափարների խրախուսման ուղղությամբ էր: Այն նպատակ ուներ աջակցելու 

կանանց և աղջիկների՝ ֆեմինիստական ուղղվածության ստեղծարար 

գաղափարներին: Մրցույթի արդյունքում ստացված 23 հայտերից ընտրվեցին 5-ը: 

Դրանց թվում՝ ֆեմինիստական թեմաներով դասախոսությունների շարք 

համայնքային դպրոցներում, կանանց համար հեծանվի դասընթացներ և մարաթոնի 

կազմակերպում Սևան համայնքում, 

մարդու էությունը պատկերող կավե 

արձանիկների (գանգերի տեսքով) 

պատրաստում, դեռահաս 

աղջիկներին արվեստի միջոցով 

ֆեմինիզմի հետ ծանոթացում:  

 

 

 

 

 

 

https://womenfundarmenia.org/%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80-%d5%a3%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%83%d5%a1%d6%80%d5%b6/?lang=hy&fbclid=IwAR155mZQSJGo7Lhm7TMy5elBfLhc_3p2k3UcOixais66bPwdoxj-BadWx5Y
https://womenfundarmenia.org/results-of-the-call-for-young-womens-creative-initiatives/
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Արվեստի ոլորտի դրամաշնորհ 
 

Հուլիս ամսվա ընթացքում ՀԿՀ-ն հայտարարեց ևս 2 դրամաշնորհի մրցույթ, 

որոնցից առաջինը՝ արվեստի ոլորտի կանանց և աղջիկների համար: Դրամաշնորհի 

նպատակն էր արվեստի միջոցով վեր հանել և արտահայտել գենդերային 

կարծրատիպերը, կանանց տեսակետները, փորձառությունները, անդրադառնալ 

գենդերային անհավասարության խնդրին: Ստացված 27 հայտերից ընտրվեցին 8-ը: 

Ծրագրի շրջանակներում կանանց և աղջիկների կողմից առաջարկվել և 

իրականացվել են հետևյալ գաղափարները՝ «Լսված լինելու իրավունք» խորագրով 

գրաֆիտիների շարք (որից մեկն էլ այս հաշվետվության շապիկի նկարն է), 

ֆեմինիստական տարբեր թեմաներով արվեստի գործերի ու նկարների 

ցուցահանդեսներ, արվեստի և պատերազմի հարաբերությունների մասին 

դոկումենտալ ֆիլմ, գյումրեցի հայտնի կանանց մասին կոմիքսների գիրք, կնոջ 

հիմնախնդիրները պատկերող պոեմների ժողովածու, կանանց իրական 

պատմությունների վրա հիմնված երգի ու տեսահոլովակի նկարահանում: Ավելի ուշ՝ 

սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում, նույն ծրագրի շրջանակներում ՀԿՀ-ն 

ֆինանսավորեց ևս մեկ նախաձեռնություն՝ Մարիամ Շահինյանի լուսանկարների 

ցուցահանդեսի կազմակերպումը: 

 

 

https://womenfundarmenia.org/%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%ab-%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80%d5%bf%d5%ab-%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%ab-%d5%b4%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9/?lang=hy&fbclid=IwAR3Yt_MAYua02_7KAElNWebeyJkYXqLP04fDF_VZ4P04opeGACugClObcZE
https://womenfundarmenia.org/results-of-the-call-for-feminist-art/
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Գիտության, տեխնոլոգիաների, մաթեմատիկայի և հարակից 

բնագավառներում կանանց ակտիվության խթանում 

 

Ամռան ընթացքում հայտարարված երկրորդ դրամաշնորհի մրցույթի 

նպատակն էր խթանել կանանց և աղջիկների մասնակցությունը STEM (գիտություն, 

տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն և մաթեմատիկա) ոլորտում: ՀԿՀ-ն ստացել էր 

13 հայտ, որից ընտրվել են 5-ը: Ընտրված նախաձեռնություններն ընդգրկում էին 

հետևյալ գաղափարները՝ կանանց և աղջիկների համար հավելված՝ նպատակների 

սահմանման և 

իրականացման համար, ՏՏ 

ոլորտի հաջողակ աղջիկների 

պատմությունների 

լուսաբանում՝ այլ աղջիկների 

ոգեշնչելու համար, Girlopolis 

հաքաթոն, որն արդեն 2-րդ 

անգամ է կազմակերպվում 

ՀԿՀ հովանավորությամբ, էկո 

ուղղվածությամբ հավելվածի 

ստեղծում, պատերազմից 

տուժած և Մեղրի համայնքում 

հաստատված կանանց 

համար վեբ դիզայնի 

դասընթացներ: 

 

 

 

 

 

 
 

https://womenfundarmenia.org/%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%ab-%d5%b4%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8/?lang=hy
https://womenfundarmenia.org/%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-stem-%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d6%80%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%af%d5%a1%d5%b6/?lang=hy&fbclid=IwAR1A5O5HdYMgZNxtPoNjr5mvW7bkffTyT8-pjy9S_nUFPzLPNc8211d3Dc8


   

12 
 

Ֆեմինիստական բնապատկերի ընդլայնում և ֆեմինիստական 

շարժման հզորացում 

 

Տարեվերջին ՀԿՀ-ն համագործակցության հիմք դրեց ևս 4 տեղական 

կազմակերպությունների հետ, որոնց հետ աշխատանքները կմեկնարկեն 2022թ.-ից: 

Սա տարածաշրջանային համագործակցության ծրագիր է, որի շրջանակներում 

աշխատելու ենք նաև Գերմանիայից, Վրաստանից, Ուկրաինայից և Լեհաստանից մեր 

գործընկերուհիների հետ: Ծրագրի նպատակն է ուշադրություն հրավիրել կանանց 

բոլոր այն մարգինալ խմբերի վրա, որոնք շատ հաճախ դուրս են մնում 

ֆեմինիստական ընդհանուր բնապատկերից: Այդ նպատակով տեղական 

կազմակերպություններից ընտրվել են այնպիսիք, որոնք իրենց առաջարկած 

ծրագրերի միջոցով կօգնեն մեզ վեր հանել վերոնշյալ մարգինալ խմբերի խնդիրները, 

հասկանալ Հայաստանում ֆեմինիստական շարժման ներկայիս մարտահրավերները 

և աշխատել դրանց լուծման ուղղությամբ:  
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ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ 
 

2021թ.-ի ընթացքում ՀԿՀ-ն իր գործընկերուհիների համար կազմակերպել է մի 

շարք թեմատիկ դասընթացներ ինչպես մեկանգամյա, այնպես էլ մի քանի օր 

տևողությամբ կամ պարբերական բնույթի:  

 

Հունվար Ինքնախնամքի և 
բարեկեցության 3-օրյա 
հանդիպումներ 

Կանանց 
իրավունքների 
թեմայով 6-օրյա 
դասընթացներ 

ՀԿՀ 3-օրյա 
դասընթացներ 

Փետրվար  Կանանց բանավոր 
պատմությունների 
ֆեմինիստական մեթոդ 

 

Մարտ Անձնային աճին 
նվիրված 
հոգեբանական 
հանդիպումների շարք 

  

Ապրիլ Ֆինանսական 
հաշվետվության 
ներկայացման 
հմտություններ 

Անձնային աճին 
նվիրված 
հոգեբանական 
հանդիպումների շարք 

Ընթացիկ 
դրամաշնորհի 
մրցույթների 
վերաբերյալ 
տեղեկատվական 
հանդիպում 

Մայիս   Անձնային աճին 
նվիրված 
հոգեբանական 
հանդիպումների 
շարք 

Հունիս Ծրագրերի 
մոնիթորինգի և 
գնահատման 
հմտություններ 

Բիզնես մոդելավորման 
2-օրյա դասընթաց 

 

Հուլիս Հետազոտության 
սոցիոլոգիական 
մեթոդների 
ներկայացում 

  

Հոկտեմբեր  Բիզնես մոդելավորման 
2-օրյա դասընթաց 

 

Նոյեմբեր ՀԿՀ 3-օրյա 
դասընթացներ 

 Համակցված 
անվտանգության 
թեմայով հանդիպում 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2787408901574136
https://www.facebook.com/watch/?v=2787408901574136
https://www.facebook.com/watch/?v=2787408901574136
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2792325517749141
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2792325517749141
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2792325517749141
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2792325517749141
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2794096060905420
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2794096060905420
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/photos/a.2636708663310828/2801355473512812/
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/photos/a.2636708663310828/2801355473512812/
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/photos/a.2636708663310828/2801355473512812/
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2856443141337378
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2856443141337378
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2856443141337378
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2856443141337378
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2851760078472351
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2851760078472351
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2851760078472351
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2851760078472351
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2851760078472351
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2851760078472351
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2906918879623137
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2906918879623137
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2931896570458701
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2931896570458701
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2931896570458701
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2931896570458701
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2998249013823456
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2998249013823456
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/photos/a.2636708663310828/3020152504966440/
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/photos/a.2636708663310828/3020152504966440/
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/3018249648490059
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/3018249648490059
https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/3018249648490059
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Կարողությունների զարգացման այս դասընթացները նախատեսված են եղել 

Հիմնադրամի հետ արդեն իսկ համագործակցող անհատների, նախաձեռնող խմբերի 

ու կազմակերպությունների համար: Դրանցից որոշները տրամադրվել են հենց ՀԿՀ 

թիմի կողմից, իսկ մյուսները՝ ՀԿՀ այլ գործընկերուհիների և ոլորտի առաջատար 

մասնագետների ներգրավմամբ: 
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ՕՆԼԱՅՆ ԱՐՇԱՎՆԵՐ 

Մարտի 8-ի արշավ 
 

Մարտի 8-ին ՀԿՀ-ն իր գործընկեր կազմակերպությունների հետ մեկնարկեց 

օնլայն արշավ՝ ընդգծելու կանանց համերաշխության կարևորությունը: Կարգախոսն 

էր՝ «Նման ու տարբեր, բայց ոչ անտարբեր»: Արշավը կին իրավապաշտպանների և 

ակտիվիստների գործընկերության և համատեղ ստեղծարարության արդյունք էր, որ 

անցել էր համավարակի և պատերազմի ծանր օրերի միջով և հետպատերազմական 

համատեքստում գտել իր տեղը։ Կին իրավապաշտպանները և ակտիվիստները 

տարիներ շարունակ աջակցել են և պաշտպանել խոցելի վիճակում հայտնված 

բազմաթիվ կանանց և 

աղջիկների՝ իրենց հերթին 

բախվելով սպառնալիքի, 

խտրականության, 

թիրախավորումների և 

հարձակումների։ Սակայն 

կանանց խնդիրների 

բարձրաձայնման և 

կանանց իրավունքների 

պաշտպանության 

պայքարը չի դադարել․  

հաճախ անպաշտպան, 

բայց այլ փոխօգնող կանանց ջանքերի ներդրման շնորհիվ այդ պայքարը 

շարունակաբար ընդլայնվել է՝ պաշտպանելով և հզորացնելով ավելի ու ավելի շատ 

կանանց և աղջիկների։ 

Այս արշավը արդյունքն էր տարածաշրջանային համագործակցության մեր 

գործընկերուհիների հետ Գերմանիայից, Վրաստանից և Ուկրաինայից: Արշավի 

թեմայով ունեցանք նաև ուղիղ եթեր-քննարկում, որը կարող եք գտնել այստեղ: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_pTYzOXMFM&list=PL35b9NZaLBDavyh6UNQS2QoLUviBlWzHL
https://www.youtube.com/watch?v=IJfgStsOrw8&list=PL35b9NZaLBDavyh6UNQS2QoLUviBlWzHL&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=nG0nfT6seWk
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Դեռահաս աղջիկների գաղափարներին աջակցելու դրամահավաքի 

արշավ 

 

Դեկտեմբեր ամսին ՀԿՀ-ն մեկնարկեց մեկ այլ արշավ, այս անգամ՝ 

դրամահավաքի: Նպատակն էր սկիզբ դնել տեղական դրամահավաքի՝ աջակցելու 

դեռահաս աղջիկների գաղափարների իրագործմանը: Դեռահաս աղջիկների հետ 

աշխատանքը ՀԿՀ կարևորագույն ուղղություններից է: Դեռահասների կարիքներն ու 

խնդիրները մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում են: Մինչև այժմ Հիմնադրամը 

հայտարարել է 2 դրամաշնորհի մրցույթ և աջակցել շուրջ 20 դեռահաս աղջկա: Նրանց 

իրականացրած ծրագրերի մասին կարող եք կարդալ այստեղ:  

 

 

 

Արշավը դեռևս ընթացքի մեջ է: Միանալ և նվիրաբերել կարող եք այստեղ: 

Արդյունքները կամփոփվեն 2022թ. հունվարին, որից հետո ՀԿՀ-ն կհայտարարի 

դրամաշնորհի մրցույթ դեռահաս աղջիկների համար:  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/womensfundarmenia/photos/a.2065383083776725/3030365323945158
https://womenfundarmenia.org/%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80-3/?lang=hy
https://womenfundarmenia.org/donations/donation/
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ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒՀԻՆԵՐԻ ՀԵՏ 
 

2021թ. ընթացքում ՀԿՀ-ն պարբերաբար հանդիպումներ է կազմակերպել իր 

գործընկերուհիների հետ ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում: Նման 

հանդիպումները նպատակ ունեն ամրապնդելու մեր համագործակցային կապերը, 

տեղում մեր գործընկերուհիների և նրանց կազմակերպությունների կարիքների 

գնահատում անելու, փորձի փոխանակման, հավանական համագործակցությունների 

հաստատման: Այս հանդիպումները լավ առիթ են կանանց կազմակերպությունների, 

նախաձեռնող խմբերի ու անհատների հետ շփվելու, նրանց միջոցով ֆեմինիստական 

շարժման իրավիճակի մասին պատկերացում կազմելու, խնդիրները հասկանալու և 

լուծումների ուղղությամբ աշխատելու համար:  

 

 

 

Նման հանդիպումներից մեկն էլ տեղի ունեցավ Աշտարակում գտնվող 

«Սիլիհտարի պարտեզներ» կոչվող վայրում: Տարածքը ՀԿՀ 2021թ.-ի մեծագույն 

ձեռքբերումներից է: Այն լինելու է ամոքման կենտրոն կանանց ու աղջիկների համար: 

2022թ.-ին կմեկնարկեն տարածքի վերանորոգման աշխատանքները, որից հետո այն 

կսկսի լիարժեքորեն գործել: Մինչ այդ կարող եք հետևել Սիլիհտարի էջերին 

ֆեյսբուքում և ինստագրամում և տեղեկանալ ընթացիկ նորություններին: 

https://www.facebook.com/GardensofSilihdar
https://www.instagram.com/silihdargardens/
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ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐ 
 

Բացի հավաքական հանդիպումներից՝ ՀԿՀ-ն տարվա ընթացքում 

իրականացրել է նաև մոնիթորինգային այցեր դեպի մարզեր՝ այնտեղ գտնվող 

գործընկերուհիների ծրագրերին տեղում ծանոթանալու նպատակով: ՀԿՀ կողմից 

տրամադրված դրամաշնորհների շրջանակներում Երևանում կազմակերպված և 

անցկացված միջոցառումներին նույնպես եղել է ՀԿՀ ներկայացվածություն: Նման 

այցերի նպատակն առավելապես մեր գործընկերուհիներին խրախուսելն ու աջակցելն 

է, վստահանալը, որ նրանք ունեն անհրաժեշտ կարողություններ՝ իրենց ձեռնարկած 

ծրագրերն ավարտին հասցնելու համար: 2021թ. ընթացքում հասցրել ենք նման այցեր 

կատարել Լոռու, Շիրակի, Արմավիրի և Գեղարքունիքի մարզեր, մասնավորապես՝ 

Վանաձոր, Ստեփանավան, Գարգառ, Մեծ Պարնի, Գյումրի, Արմավիր և Սևան:  

 

 

 

Մոնիթորինգային այցերը նաև հնարավորություն են տալիս հասկանալու 

մարզերի մեր կանանց ու աղջիկների կարիքները, անհրաժեշտության դեպքում 

վերանայելու մեր ծրագրային ուղղությունները: Դրանք օգնում են մեզ տեսնել մեր և 

մեր գործընկերուհիների համատեղ աշխատանքի արդյունքները:  
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ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՈՒ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ 
 

Ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերներ 
 

2020թ.ից մեկնարկած մեր 

նախաձեռնությունը՝ ֆեյսբուքյան ուղիղ 

եթեր-քննարկումները շարունակել ենք 

նաև 2021թ.-ի ընթացքում: Այս տարի 

շեշտը դրված էր մեր գործընկերուհիների 

հետ քննարկումներ կազմակերպելուն: 

Հրավիրել ենք տարբեր 

կազմակերպություններից մեզ հետ 

համագործակցող գործընկերուհիների 

ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ 

արտասահմանից: Ուղիղ եթերների 

ամբողջական ցանկին ծանոթանալ և դրանք դիտել կարող եք այստեղ:  

 

ՀԿՀ եռամյա գործունեության ամփոփում 
 

2021թ.-ին լրացավ ՀԿՀ գործունեության երեք տարին, որի առթիվ 

ամփոփեցինք մինչև այժմ իրականացրած ծրագրերը: Այս տարիների ընթացքում 

ՀԿՀ-ն տրամադրել է շուրջ 70 մլն դրամի 

աջակցություն տեղական 120 

կազմակերպությունների, կանանց 

նախաձեռնող խմբերի կամ անհատների: 

Ամբողջական ամփոփմանը կարող եք 

ծանոթանալ այստեղ, իսկ նկարում 

(ձախից) ներկայացված են թարմացված 

տվյալները: 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL35b9NZaLBDbC48yqo7sBrthZwaUnmgvY
https://womenfundarmenia.org/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%ab%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6-3-%d5%bf/?lang=hy
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Ուսումնական այց 
 

ՀԿՀ-ն փորձում է 

հնարավորության դեպքում 

իրականացնել ուսումնական այցեր 

դեպի տարբեր երկրներում գործող 

կանանց հիմնադրամներ՝ ծանոթանալու 

նրանց գործունեությանը, փորձի 

փոխանակում անելու և վերարժևորելու 

իր գործունեությունը: Այս տարի ՀԿՀ 

թիմը այցելեց Սերբիայի մայրաքաղաք 

Բելգրադում գտնվող «Կանանց 

վերակառուցման հիմնադրամ»: Այցի 

մանրամասների մասին կարող եք 

կարդալ այստեղ:  

 

Նոր համագործակցություն 
 

2021թ. իրականացրած աշխատանքների ու ներդրած ջանքերի շնորհիվ ՀԿՀ-ն 

ձեռք բերեց նոր գործընկեր՝ կանադական «Հավասարության հիմնադրամը»: Այս 

հիմնադրամի հետ համագործակցությունը կմեկնարկի 2022թ.-ից: Դրա շնորհիվ ՀԿՀ-

ն կկարողանա ավելացնել տեղական 

կանանց կազմակերպություններին 

տրամադրվող աջակցության 

ծավալները, ռեսուրսներ հատկացնել 

Հայաստանում ֆեմինիստական 

շարժամն զարգացման համար: 

Նման համագործակցությունները 

մեզ թույլ են տալիս ֆեմինիստական 

ֆիլանթրոպիայի մշակույթ 

ձևավորել:  

https://womenfundarmenia.org/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b5%d6%81-%d5%a2%d5%a5%d5%ac%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4-%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%a2%d5%ab%d5%a1-%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4/?lang=hy
https://equalityfund.ca/
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Հարցազրույց Հանրային հեռուստաընկերությունում 
 

Հիմնադրամի տեսանելիությունը բարձրացնելու և ավելի մեծ թվով կանանց ու 

աղջիկների համար հասանելի դառնալու նպատակով ՀԿՀ-ը ներկայացուցիչներն այս 

տարի հարցազրույց տվեցին Հանրային հեռուստաընկերության «Առավոտ լուսո» 

հաղորդման շրջանակներում: 2022թ.-ին նույնպես կշարունակենք ավելի լայն 

հանրությանը իրազեկել ՀԿՀ գործունեության մասին: Հարցազրույցը կարող եք դիտել 

ստորև: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NHIbyWqWrUw
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